
Anmeldelse af skift i dyretype, Nedre Hestlundvej 16, 7441 Bor-
ding
Ikast-Brande Kommune har den 15. september 2020 modtaget en anmel-
delse efter § 15 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1. Anmeldelsen er 
indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk og har skemanr. 221342.

Den indgivne anmeldelse omhandler:

• Konvertering af smågrise til polte, samt ændring i vægtintevallet 
for smågrise i eksisterende stalde, på husdyrbruget Nedre Hest-
lundvej 16, 7441 Bording. Produktionen ændres fra 12.000 små-
grise (7-30 kg) til 16.557 smågrise (5-8 kg), 3.338 smågrise (5-
31 kg) og 538 polte (31-110 kg).

Staldanlægget, hvor skiftet i dyretype sker, fremgår af kortbilag A.

Afgørelse om det anmeldte skift i dyretype
Ikast-Brande Kommune afgør hermed, at det anmeldte skift i dyretype 
opfylder betingelserne i § 15 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og 
derfor ikke forudsætter en godkendelse eller en tilladelse efter §§ 16 a 
eller 16 b i Husdyrbrugloven2. Det anmeldte kan således bringes til udfø-
relse.

Der gøres opmærksom på, at udførelsen af det anmeldte skift i dyretype 
ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation 
eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser.

Afgørelsen er meddelt i henhold til § 15, stk. 2, i Husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsen.

1 Bekendtgørelse nr. 1261 af 29. november 2019 om godkendelse og tilladelse m.v. 
af husdyrbrug.
2 Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v.
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Ikast-Brande Kommune har foretaget en konkret vurdering af om betin-
gelserne for at kunne anvende anmeldeordningen er opfyldt. Der er føl-
gende betingelser:

 Skiftet i dyretype skal foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1-
5 nævnte dyregrupper, fra nr. 3-5 til nr. 1 og 2 eller fra nr. 2 til
nr. 1:

1) Andet kvæg end malkekøer samt får, geder eller heste
2) Malkekøer
3) Slagtesvin, smågrise eller søer
4) Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ
5) Mink eller andre kødædende pelsdyr

 Ved ovennævnte skift mellem dyretyper skal antal dyreenheder,
som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst
50 %

• Ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må an-
tallet af dyreenheder ikke øges

• Beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr skal 
foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tids-
punktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v.

• Ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller andre 
ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter 
§§ 16 a og 16 b i Husdyrbrugloven.

Ikast-Brande Kommune skal endvidere foretage en vurdering af, om der 
er vilkår i en eventuel godkendelse eller tilladelse, som ikke længere fin-
der anvendelse som følge af anmeldelsen.

Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for afgørel-
sen:
Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at:

1. Anmelder ændrer en andel af smågrisene til slagtesvin/sopolte, 
det vil sige, at der skiftes indenfor ”dyregruppe 3” (Slagtesvin, 
smågrise eller søer). (De resterende 34,78 DE af de 69,17 DE i 
smågrise konverteres til 17,34 DE i slagtesvin). Ved dyretypeskif-
tet reduceres antallet af dyreenheder, som ændringen omfatter i 
hvert staldafsnit, med minimum 50 %:
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2. Ændringerne i ind og afgangsvægt på smågrisene sker uden at 
antallet af dyreenheder øges. (34,39 DE af de 69,17 DE bibehol-
des som smågrise)

Nuværende tilladte dyrehold
Dyreart/type Antal dyr Alder/vægt Dyreenheder 

(DE)
Smågrise 12.000 7-30 kg 69,17
I alt 69,17

Fremtidige tilladte dyrehold
Dyreart/type Antal dyr Alder/vægt Dyreenheder 

(DE)
Smågrise 16.557 5-8 kg 12,65
Smågrise 3.338 5-31 kg 21,74

Slagtesvin 538 31-110 kg 17,39
I alt 51,78 

Husdyrbrugets dyrehold reduceres samlet fra 69,17 DE til 51,78 
DE. Antallet af DE er beregnet ud fra normtal gældende november 
2008, på det tidspunkt, hvor produktionen blev godkendt i Ikast-
Brande Kommunes database.

• Skiftet i dyretype gennemføres uden renovering eller andre æn-
dringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 
16 a og 16 b i Husdyrbrugloven

Kommunens afgørelse begrundes med, at betingelserne for at kunne an-
vende anmeldeordningen er opfyldt.

Partshøring
Generelt gælder det, at man er part i en sag, hvis man har en væsentlig
individuel interesse i sagens udfald. Ikast-Brande Kommune har vurderet,
at der ikke er nogle parter i denne sag – ud over anmelder. Samtidigt 
antager Ikast-Brande Kommune, at parten i dette tilfælde er bekendt med 
de oplysninger, som Ikast-Brande Kommune har i sagen. Der er af den 
grund ikke foretaget partshøring forud for denne afgørelse.

Afgørelsens gyldighed
Afgørelsen om anmeldelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 
år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyt-
tet, bortfalder afgørelsen for denne del.
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Hvis det anmeldte efter udnyttelsen, efterfølgende ikke har været helt el-
ler delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgø-
relsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Afgørelsen om skift i dyretype på husdyrbruget, Nedre Hestlundvej 16, 
7441 Bording, er truffet den 8. oktober 2020 og offentliggøres på Ikast-
Brande Kommunes hjemmeside https://ikast-brande.dk/offentliggoerel-
ser-og-hoeringer den 9. oktober 2020.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørel-
sen - det vil sige klagen skal indgives senest fredag den 6. november 
2020.

Følgende kan klage:
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed 
samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En kla-
ge er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via Kla-
geportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For borgere 
og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kom-
mune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-
Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. 
Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kom-
mune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om 
du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på 
nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virk-
ning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens 
eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar. 

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør Husdyr-
bruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørel-
sen.

https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer


5

Med venlig hilsen

Kristian Andreassen
Landbrug og Landzone

Vedlagt:

Kortbilag A - skitse over staldanlæg, hvor skift i dyretype finder sted

Kopi af afgørelse sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening – dnikast-brande-sager@dn.dk  

Kira Langkjer, SvineRådgivningen, Birk Centerpark 24, 7400 Herning

e-mail: kij@sraad.dk  

mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk
mailto:kij@sraad.dk%20


Kortbilag A: skitse over staldanlæg, hvor skift i dyretype finder sted
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